ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΠΡΙΣΜΑ ΑΤΕ» και τον διακριτικό
τίτλο «AMPHITRION», εφεξής AMPHITRION, που εδρεύει στην Αθήνα, στον Δήμο
Αργυρούπολης, Λ. Κύπρου

90 και

Χρυσοστόμου

Σμύρνης

45,

νομίμως

εκπροσωπούμενη, είναι ένας κορυφαίος ταξιδιωτικός και τουριστικός οργανισμός
στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1973 και παρέχει ευρύ φάσμα τουριστικών
υπηρεσιών, όπως διοργάνωση κρουαζιέρας και ταξιδιών, παροχή τουριστικών
υπηρεσιών: αεροπορικά εισιτήρια για οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετακινήσεις [transfers]
στην Αθήνα με ιδιόκτητα Mercedes ταξί ή πούλμαν [για ομαδικές μετακινήσεις],
αλλά και για όλους τους προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με
συνεργαζόμενα οχήματα, τουριστικά πακέτα, πριν ή μετά την κρουαζιέρα, σε
επιλεγμένους προορισμούς με προγράμματα που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις
σας και περιλαμβάνουν transfers, διαμονή, μετακινήσεις, εκδρομές, επισκέψεις σε
σημεία ενδιαφέροντος κ.λπ., αλλά και υπηρεσίες συνδεόμενες με το ταξίδι σας, που
τυχόν θα μας ζητήσετε να σας παρέχουμε.
2. ΠΡΟΙΜΙΟ
2.1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και την πολιτική της εταιρείας για
να ενημερωθείτε για τους τρόπους διασφάλισης του απορρήτου και της προστασίας
των προσωπικών σας δεδομένων.
2.2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Πριν μας κοινοποιήσετε οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο ή πληροφορία,
παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την παρούσα πολιτική και να δηλώσετε τη ρητή
και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων.
Η εν λόγω συγκατάθεση δεν απαιτείται για την επεξεργασία του συνόλου των
προσωπικών σας δεδομένων, που μας κοινοποιείτε, παρά μόνο για όσα από αυτά
επισημαίνεται ότι για την επεξεργασία τους κρίνεται απαραίτητη η συγκατάθεσή σας,
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Καν ΕΕ 2016/679)
3.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική
μας νομοθεσία και στον Καν ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, που θεσπίζει κανόνες που αφορούν στην προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και προστατεύει θεμελιώδη
δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων, και ειδικότερα το δικαίωμά τους
στην προστασία αυτών των δεδομένων.
3.2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η πολιτική της εταιρείας μας πρόκειται να επικαιροποιείται σύμφωνα με τις
εκάστοτε τροποποιήσεις που θα επιβάλλονται εκ της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας
και Κανονισμών της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν παρακαλούμε να ανατρέχετε σε τακτά
χρονικά διαστήματα στο τυχόν τροποποιημένο κείμενο, ώστε να είστε πάντα
ενημερωμένοι για τα δικαιώματά σας και για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα.
3.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κάθε φορά που επικαιροποιείται η πολιτική της εταιρείας μας και τούτο
συνεπάγεται τροποποιήσεις που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για
την οποία απαιτείται η συγκατάθεσή σας, όπως ορίζεται στην παράγραφο «2.2.» της
παρούσας, καλείστε να δηλώσετε ρητά εκ νέου τη συγκατάθεσή σας.
4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ- ΟΡΙΣΜΟΣ
Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).
Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να
εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν
στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ
Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς
τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομέναπροσωπικού χαρακτήρα ή σε

σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η
οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η
αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε
άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η
καταστροφή.
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνεστε
σχετικά με το ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται ή ενδέχεται να συλλέξουμε
από εσάς,

για ποιους σκοπούς θα τα επεξεργαστούμε και ποιες διαδικασίες

ασφάλειας έχουμε προβλέψει και εφαρμόζουμε για την προστασία τους.
7. ΣΧΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
7.1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε, είναι απαραίτητο να
μας ανακοινώνετε κάποια προσωπικά σας δεδομένα, μέσω ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού

μηνύματος

ή

τηλεφωνικά/προφορικά.

Παραδείγματος

χάριν,

προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μία κράτηση για λογαριασμό σας για ένα
αεροπορικό εισιτήριο θα πρέπει να σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, ένα
τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.
7.2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρείας μας δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στην επεξεργασία μόνο όσων
προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας και
θα διατηρεί το αντίστοιχο αρχείο μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο
για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας του, εκτός αν η διατήρησή του εμπίπτει
στο πεδίο εκπλήρωσης και άλλου σκοπού, που εξακολουθεί να ισχύει.
Για παράδειγμα, αν μετά την ολοκλήρωση της κράτησής σας για ένα αεροπορικό
εισιτήριο, έχετε δηλώσει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας,
προκειμένου να σας αποστέλλουμε εφεξής ενημερωτικά μηνύματα με προσφορές
μας, ή συγκατατίθεστε στη διατήρηση του αρχείου με τα προσωπικά σας δεδομένα,
προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά, για άλλη υπηρεσία που θα μας
ζητήσετε να σας παρέχουμε.
7.3. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν της δικής σας ρητής,
ανεπιφύλακτης και με ελεύθερη βούληση συγκατάθεσης, προκειμένου να είμαστε σε
θέση να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση απέναντί σας, για
καθορισμένους ρητούς, πλήρως κατανοητούς και νόμιμους σκοπούς, και δεν
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς
αυτούς.
Σε αυτήν τη συμβατική σχέση, στην οποία εσείς είστε το Υποκείμενο των
Προσωπικών Δεδομένων, η AMPHITRION λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
8. ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η εταιρείας μας υποβάλλει σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα κατά
τρόπο που αυτά διασφαλίζονται και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή
παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση
των διαθέσιμων κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
9. ΕΥΘΥΝΗ
Η εταιρείας μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, είναι σε θέση και φέρει την ευθύνη
να αποδείξει ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη
και θεμιτή επεξεργασία και με τρόπο διαφανή σε σχέση με εσάς.
10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
10.1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρέχοντας προσωπικά σας δεδομένα στην AMPHITRION οι ίδιοι ή
επιτρέποντας σε άλλο πρόσωπο να παράσχει προσωπικά σας δεδομένα για
λογαριασμό σας, συμφωνείτε ότι η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στον τρόπο, με
τον οποίο η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και
συγκατατίθεστε στη συλλογή, μεταβίβαση, επεξεργασία, χρήση και γνωστοποίηση
αυτών, όπως περιγράφεται στην παρούσα.
10.2. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας πολιτικής,
παρακαλούμε να μην παράσχετε τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα.
Στην περίπτωση που δεν παράσχετε τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα, που είναι
απαραίτητα για την παροχή από εμάς των αιτούμενων υπηρεσιών, ή, ομοίως,
ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας
πολιτικής, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα της εταιρείας μας να παράσχει τις
αιτούμενες υπηρεσίες ή να επηρεάσει δυσμενώς τις υπηρεσίες που μπορεί να σας
παρέχει η εταιρεία μας και ως προς αυτό επιφυλασσόμαστε.

10.3. ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύννομη ή/και υπό την
προϋπόθεση ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, της
οποίας εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ΄ αίτησή σας
πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ή/και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη
συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της εταιρείας μας, ή/και η επεξεργασία είναι
απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σας ή άλλου φυσικού προσώπου
ή/και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται
προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που έχει
ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους
σκοπούς των εννόμων συμφερόντων, που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή
τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, που
επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το
υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.
10.4. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Η παρούσα πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των
υποκειμένων των δεδομένων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο της
εταιρείας μας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών της, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο
ή/και την ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου της AMPHITRION.
Σε κάθε περίπτωση και λόγω της έκτασης του διαδικτύου, η εταιρεία μας δεν
ευθύνεται, ούτε ακόμα και εξ αμελείας, για όποια τυχόν ζημία υποστείτε,
χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του
διαδικτυακού τόπου της, στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και με τη
γνώση των όρων της παρούσας πολιτικής.
10.5. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
Για τους σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφονται
στην παρούσα πολιτική, η παροχή των προσωπικών δεδομένων και η επεξεργασία
τους θεωρείται σύννομη, όταν δίδεται από τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική
μέριμνα του ανηλίκου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.
10.6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Διατηρείτε το δικαίωμα ανάκλησης της δοθείσας συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε
για το μέλλον. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προ της ανάκλησής της.

11. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
δ

Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα ή ενδέχεται να συλλέγει

προσωπικά δεδομένα όταν:
11.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνείτε με την AMPHITRION μέσω του διαδικτυακού της Τόπου, με
τηλεφωνικό μήνυμα, τηλεφωνικώς ή με e-mail.
11.2. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια εγγραφής σας
στην www.amphitrion-cruises.com ή www.princessgreece.gr ή www.cunardgreece.gr
ή www.carnivalcruises.gr και μας παρέχετε όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης
και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλες πληροφορίες που
επιλέγετε να μας δώσετε σε σχέση με το λογαριασμό σας, για παράδειγμα όνομα,
τηλέφωνα

επικοινωνίας,

οικογενειακή

κατάσταση

και

άλλες

προσωπικές

πληροφορίες.
Τα εν λόγω δεδομένα φυλάσσονται επίσης από εμάς και τα διαχειριζόμαστε
σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
11.3. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της AMPHITRION (συμμετοχή σε οργανωμένα
ταξίδια-κρουαζιέρες, χρησιμοποίηση εν γένει τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει η
εταιρεία μας).
11.4. ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Εγγράφεστε μέσω του διαδιαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας, συμπληρώνοντας
τη φόρμα εγγραφής στα διαφημιστικά, ενημερωτικά και προωθητικά της
προγράμματα ή υλικό μάρκετινγκ με τη διεύθυνση e-mail σας, το όνομα κι άλλες
σχετικές πληροφορίες, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε καλύτερα
στις ερωτήσεις και απορίες σας, αλλά και να εξατομικεύουμε την άμεση, μη
συναλλακτική, επικοινωνία μαζί σας, στέλνοντάς σας ενημερωτικό υλικό ή υλικό
μάρκετινγκ προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.
11.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μας παρέχετε πληροφορίες προς τον σκοπό επικοινωνίας με την AMPHITRION,
για τη χρήση των υπηρεσιών της και την εγγραφή σας σε ενημερωτικά προγράμματα.
11.6. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συνάπτετε συμβάσεις με την AMPHITRION.
11.7. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γνωστοποιείτε με δική σας πρωτοβουλία πληροφορίες, προς τον σκοπό σύναψης
και εκτέλεσης σύμβασης με την AMPHITRION, εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε
συγκεκριμένα αιτήματα για κάποιο ταξίδι σας, ώστε να είμαστε σε θέση να
ανταποκριθούμε σε αυτά.
11.8. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Παρέχετε το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία της πιστωτικής
σας κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της κάρτας, τον τύπο, το όνομα
κατόχου της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, τη διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου ή
απόδειξης και τις λεπτομέρειες της παράδοσης της παραγγελίας σας, όταν
συναλλάσσεστε με την εταιρεία μας.
11.9. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΕΥΝΕΣ
Λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες, για τις οποίες
συμπληρώνετε φόρμες παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομά
σας, τη διεύθυνση, το e-mail σας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας
ζητηθούν.
11.10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επικοινωνείτε με το γραφείο μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης
πελατών μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.
11.12. ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αξιολογείτε τις υπηρεσίες μας στην ιστοσελίδα μας ως πελάτης.
12. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η AMPHITRION χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους
σκοπούς:
12.1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Την παροχή των αιτούμενων από εσάς υπηρεσιών.
12.1.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Την ενημερωτική σας υποστήριξη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της
AMPHITRION.
12.1.3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας σχετικά με τις υπηρεσίες που
διατίθενται από την AMPHITRION.
12.1.4. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα που απευθύνετε στην AMPHITRION.
12.1.5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Την ενημέρωσή σας σχετικά με τις προσφορές μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
μας μέσω της αποστολής αντίστοιχων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) ή με τηλεφωνικό μήνυμα, εκτός αν έχετε ζητήσει να μην λαμβάνετε τέτοια
ενημέρωση.
12.1.6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τη διασφάλιση της σύννομης παροχής υπηρεσιών από την AMPHITRION και τη
διασφάλιση της ποιότητας αυτών.
12.1.7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης εκ μέρους της AMPHITRION.
12.1.8. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Την εκπλήρωση όσων προβλέπονται ή απαιτούνται από τον νόμο, όπως τη
συμμόρφωση της εταιρείας μας με νομικές της υποχρεώσεις και για την προστασία
των συμφερόντων της και των συμφερόντων των πελατών μας.
12.2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
12.2.1. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ (ΣΚΟΠΟΙ)-ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
Α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούνται τα
προσωπικά δεδομένα που μας δηλώνετε, προκειμένου να δημιουργήσουμε και να
διατηρήσουμε το λογαριασμό σας.
Β) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όταν επιθυμείτε να σας παρέχουμε μία ή περισσότερες υπηρεσίες θα
χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε για να επεξεργαστούμε τη
συναλλαγή, να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να σας παρέχουμε τις
υπηρεσίες που έχετε αιτηθεί.
Γ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Όταν μας υποβάλλετε ερωτήματα θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας
προκειμένου επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Για τον σκοπό αυτόν ενδεχομένως ένα μέλος του τμήματος εξυπηρέτησης
πελατών μας να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας γραπτώς, μέσω email ή τηλεφωνικού
μηνύματος ή προφορικά μέσω τηλεφώνου ή δια ζώσης.
Επίσης, για να σας στείλουμε πληροφορίες για μια κράτηση.

Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και σκοπούς εκπαίδευσης, η τηλεφωνική
επικοινωνία με τους πελάτες μας, μπορεί να καταγράφεται. Σε αυτήν την περίπτωση
θα ενημερώνεστε από πριν ότι η συνομιλία σας ενδέχεται να ηχογραφηθεί.
Δ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΣ.
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να αξιολογήσουμε το
περιεχόμενο

και

την

επισκεψιμότητα

στις

συγκεκριμένες

ιστοσελίδες,

διευκολύνοντας την περιήγησή σας.
Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας,
να σας ενημερώσουμε σχετικά με ειδικές προσφορές και υπηρεσίες μας, να σας
αποστείλουμε ενημερώσεις που τυχόν σας ενδιαφέρουν.
Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε την κατάργηση της εγγραφής.
Ε) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της
ποιότητας παροχής των υπηρεσιών μας, για λόγους εσωτερικής διαχείρισης και για
διοικητικούς σκοπούς της εταιρείας.
12.2.2. ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Α) ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η AMPHITRION δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση, δημοσίευση ή
κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της σε κάποιο τρίτο μέρος.
α) Η AMPHITRION δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα
σε τρίτα πρόσωπα παρά μόνο:
αα) Εάν έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας και το τρίτο μέρος, όπως
συνεργάτης, προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών της AMPHITRION, έχει παράσχει
σαφείς εγγυήσεις σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διέπουν την προς
εκτέλεση επεξεργασία και το τρίτο μέρος έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την
AMPHITRION, με την οποία τίθενται για το τρίτο μέρος υποχρεώσεις παρόμοιες με
αυτές που υπέχει η εταιρείας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία
προσωπικών δεδομένων.
αβ) Εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης της AMPHITRION με τις σχετικές
διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο τυχόν εισαγγελικές, αστυνομικές,
ανακριτικές και δικαστικές αρχές, ανταποκρινόμενη σε αίτημά τους.
αγ) Σε σχέση με τυχόν νομικές/δικαστικές διαδικασίας ή επικείμενες
νομικές/δικαστικές διαδικασίες.

αδ) Προς τον σκοπό σύστασης, άσκησης ή υπεράσπισης των εννόμων
συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε ρυθμιστικές,
διωκτικές ή άλλες αρχές για σκοπούς αποτροπής και αντιμετώπισης απάτης, μη
εξουσιοδοτημένης χρήσης υπηρεσιών και παράνομης δραστηριότητας.
Β) ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Στην εταιρεία μας, όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας ή επικοινωνείτε μαζί
μας τηλεφωνικά (προφορικά), ή με τηλεφωνικό μήνυμα και μάς παρέχετε προσωπικές
πληροφορίες αυτές τις χρησιμοποιούμε για την ολοκλήρωση της κράτησής σας
(αεροπορική, ακτοπλοϊκή κ.ά.), και για την εκπλήρωση των υπηρεσιών, που θα
θέλατε να σας παρέχουμε, αλλά και για την ενημέρωσή σας σχετικά με το
επιλεγόμενο ταξίδι ή υπηρεσία.
Τις πληροφορίες αυτές τις κοινοποιούμε σε τρίτους μόνο αν αυτό

είναι

απαραίτητο για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να προβούμε στις
απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση του ταξιδιού σας και την εκπλήρωση των
αιτημάτων σας. Ενδεικτικά, τέτοια τρίτα μέρη μπορεί να είναι αεροπορικές εταιρείες,
εταιρείες οργάνωσης κρουζιέρας ή πακέτου ταξιδίου κ.ά.
Αυτοί οι πάροχοι ενδέχεται να γνωστοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με το
ταξιδιωτικό σας προφίλ στην αεροπορική εταιρεία, στις εταιρείες ενοικίασης
αυτοκινήτων και σε άλλους προμηθευτές των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες έχετε
αγοράσει με τη μεσολάβησή μας.
Παρόλο που προσπαθούμε να επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε
να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας
στοιχεία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με
την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους ισχύοντες
νόμους προστασίας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι παραπάνω δε θα
χρησιμοποιήσουν ή αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Ως εκ
τούτου, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών
δεδομένων αυτών των τρίτων παρόχων και προμηθευτών.
Επιπλέον, οι πάροχοι αυτοί μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας, όταν είναι
απαραίτητο, για να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιβεβαιωμένη
κράτησή σας.
Γ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ενδέχεται να παρέχουμε ανωνυμοποιημένες στατιστικές πληροφορίες σε
επιλεγμένους συνεργάτες μας για σκοπούς διοικητικούς, εξυπηρέτησης πελατών και

ελέγχου της ποιότητας. Μας ενδιαφέρει να αναλύσουμε τις καταναλωτικές συνήθειες,
ώστε να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας και
τους μελλοντικούς πελάτες μας.
Όσοι από τους συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις
χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω περιγραφόμενων
σκοπών και με τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών
δεδομένων και υπό τον όρο της δικής σας συγκατάθεσης προς αυτό.
Δ) ΣΥΝΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, όπως για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης ή
προκειμένου η εταιρεία μας να δραστηριοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και Κανονισμούς, είναι πιθανό να λάβουν γνώση κάποιων από τα δεδομένα σας
τρίτοι, όπως επίσημοι φορείς, νομικοί μας σύμβουλοι, εξειδικευμένο προσωπικό, για
τη συμμόρφωση της λειτουργίας μας την ισχύουσα νομοθεσία, τις συμβατικές,
οικονομικές και φορολογικές μας υποχρεώσεις, ώστε να προστατευθεί η περιουσία
και τα δικαιώματα της εταιρείας μας, των πελατών της και των τρίτων.
Ε) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Λόγοι ασφάλειας των συναλλαγών μας, όταν κάνετε μια κράτηση ή αγοράζετε μία
υπηρεσία από την εταιρείας μας μάς επιβάλει να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα
που μας παρέχετε, όπως το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό της πιστωτικής σας
κάρτας και άλλες σχετικές πληροφορίες, και να τα γνωστοποιήσουμε, προκειμένου να
γίνει ο εν λόγω έλεγχος και να επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές σε οργανισμούς
πιστοληπτικής αναφοράς, επεξεργαστές πληρωμών ή άλλα τρίτα μέρη.
Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας
ενημερώσουμε ότι το αίτημα της αγοράς ή συναλλαγής σας δεν έχει επιβεβαιωθεί και
για να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε τα διορθωμένα στοιχεία, εάν αυτό είναι
δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όσα μας έχετε ζητήσει να
πραγματοποιήσουμε για εσάς, όπως κράτηση θέσης για αεροπορικό ταξίδι, σε
κρουαζιερόπλοιο, ή παροχή όποιας άλλης υπηρεσίας μας έχετε ζητήσει.
ΣΤ) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΕ
α) Για όσες πληροφορίες σας γίνεται επεξεργασία εκτός της χώρας σας, όπου
βρίσκονται

και

λειτουργούν

διακομιστές

μας

σας

ενημερώνουμε

ότι

θα

καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Δεσμευόμαστε να μην διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτες χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας κι εφόσον
δεν είναι απολύτως απαραίτητο για την ανταπόκρισή μας για την παροχή των
υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί από εμάς, εκτός αν η AMPHITRION και οι αποδέκτες
των προσωπικών δεδομένων έχουν συνάψει και χρησιμοποιούν τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι
οποίες αποτελούν παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου
2010 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες
επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (2010/87/ΕΕ).
β) Ενδέχεται η επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό τους όρους της παρούσας
πολιτικής να προϋποθέτει τη μεταφορά πληροφορίων σας σε άλλες χώρες, όπου το
νομικό πλαίσιο είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις και το επίπεδο
ασφαλείας που επιτάσσει ο Καν (ΕΕ) 2016/679.
Η AMPHITRION λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της
μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον ως άνω Κανονισμό, την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα
πολιτική.
13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13.1.

ΛΗΨΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΟΜΙΚΩΝ,

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Η AMPHITRION λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για
την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους
ισχύοντες νόμους και Καν ΕΕ 2016/679.
13.2. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Η AMPHITRION εφαρμόζει διαδικασίες και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά
μέσα και τεχνολογίες προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών
σας δεδομένων από τυχόν παράνομη καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή,
καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, χρήση ή
γνωστοποίηση.
13.3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Η AMPHITRION θα προβεί σε διαγραφή των αρχείων προσωπικών δεδομένων,
όταν πλέον παύει ο σκοπός συλλογής και επεξεργασίας τους ή άρετε την απαιτούμενη
συγκατάθεσή σας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, του Καν ΕΕ 2016/679
και των προβλεπόμενων στην παρούσα πολιτική.

13.4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι

και

συνεργάτες

της

AMPHITRION

επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τις
ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης και της εξυπηρέτησής σας.
Σας επισημαίνουμε ότι, αν και εφαρμόζουμε κάθε διαθέσιμο τεχνικό μέτρο, ώστε
να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν με τη μεγαλύτερη ασφάλεια τη μετάδοση
πληροφοριών μέσω διαδικτύου, δεν είναι πάντα εφικτή, ως γνωστόν, η απόλυτη
εξασφάλιση της ασφάλειας αυτής.
H AMPHITRION δεσμεύεται ότι σε τυχόν περίπτωση διαρροής προσωπικών
δεδομένων, θα ενημερώνει αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογης
προθεσμίας, τους αρμόδιους φορείς κι εσάς προσωπικά.
14. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
14.1. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα προβλέπονται
και περιγράφονται στον Καν ΕΕ 2016/679 και την ισχύουσα νομοθεσία και
αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.
14.1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων.
14.1.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών σας
δεδομένων.
Η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται ηλεκτρονικά, με την αποστολή αντιγράφου,
που θα περιέχει όλα σας τα προσωπικά δεδομένα (ή μόνο αυτά που εσείς θα
ζητήσετε), και τα οποία έχει στη διάθεσή της η εταιρεία μας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνει κάποια διόρθωση στα προσωπικά σας
δεδομένα, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.
14.1.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Δικαίωμα στη «λήθη». Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών
σας δεδομένων.
Η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, για
τα οποία ασκείτε το παραπάνω δικαίωμά σας, εφόσον αυτά δεν είναι πλέον
απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς, για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή
υποβλήθηκαν κατ΄ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή
σας και δεν δικαιολογείται η νόμιμη επεξεργασία τους εξ άλλης νομικής βάσης, ή

έχετε αντιτεθεί στην επεξεργασία τους και υπάρχει νομική υποχρέωση για τη
διαγραφή τους.
14.1.4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπορείτε να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
14.1.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί ο βαθμός επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων.
14.1.6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η αποθήκευση των δεδομένων σας διαρκεί για όσο διάστημα είναι ενεργός και ο
σκοπός, για τον οποίον αυτά συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν, κατόπιν της δικής σας
σχετικής ενημέρωσης και συγκατάθεσης και προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε
πλήρη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της.
14.1.7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων οποτεδήποτε. Εφόσον ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα τα εν λόγω
προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υπόκεινται πλέον σε επεξεργασία, εκτός αν τούτο
επιβάλλεται από λόγους επιτακτικούς και νόμιμους, οι οποίοι υπερισχύουν των
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των
δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Επειδή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον
σκοπό της απ΄ ευθείας εμπορικής προώθησης προγραμμάτων και υπηρεσιών, που
μπορεί να σας παρέχει η εταιρείας μας και τυχόν σας ενδιαφέρουν, σας
ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να αντιτεθείτε στην συγκεκριμένη επεξεργασία.
14.1.8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει για την
επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε.
14.1.9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και
να διαβιβάσετε τα συγκεκριμένα δεδομένα, εφόσον το επιθυμείτε, σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, με την προϋπόθεση ότι τούτο είναι τεχνικά εφικτό.
14.1.10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό
παραβίασης και διαρροής των προσωπικών σας δεδομένων.
14.1.11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής
αρχής, και να ενημερώνεστε από αυτήν, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των
δεδομένων σας παραβαίνει τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και τον Καν ΕΕ
2016/679.
14.2. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Για τα αιτήματά σας σχετικά με την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας,
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική
διεύθυνσή μας princess@amphitrion.gr .
15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
15.1. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Δεν επιτρέπουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για τη
μεταφορά, διανομή ή παράδοση μαζικών μηνυμάτων (Spam) από και προς τους
πελάτες μας.
15.2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συνδρομητών μας, μέσω
της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας.
Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των
υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει
οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.
15.3. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
15.3.1. H AMPHITRION μέσω του διαδιαδικτυακού της τόπου ενδέχεται ενίοτε
να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει διαδιαδικτυακούς τόπους
τρίτων μερών. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει γι΄αυτούς του διαδιαδικτυακούς
τόπους και η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις
πρακτικές των διαδικτυακών αυτών τόπων.
15.3.2. Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο,
συμφωνείτε ότι η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του
διαδιαδικτυακού αυτού τόπου και δεν ελέγχει, δεν προσυπογράφει, ούτε είναι
υπεύθυνη καθ΄οιονδήποτε τρόπο για τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των

προσωπικών δεδομένων σε αυτούς, για το περιεχόμενό τους και για τη χρήση των
διαδικτυακών αυτών τόπων από άλλους.
15.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η εταιρεία μας συμβουλεύει σάς συμβουλεύει να φροντίζετε προκαταβολικά και
να ελέγχετε πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου, που
δημοσιεύονται σε κάθε διαδικτυακό τόπο ή κινητή συνδεόμενη εφαρμογή, προτού
εισαγάγουν οποιαδήποτε προσωπικά τους δεδομένα.
16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
16.1. Η AMPHITRION διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιστασιακά την
παρούσα πολιτική και να αναρτά την πιο πρόσφατη εκδοχή της στον διαδικτυακό της
τόπο οποτεδήποτε, χωρίς σχετική ανακοίνωση.
16.2. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε και
δημοσιεύθηκε από την AMPHITRION στις 16/07/2018.
Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αναθεωρήσουμε την
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση
τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά.
Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν
εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα
δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις
οποίες κατέχουμε.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση
αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

